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The Ducks Inn  
East Lothian är ett fantastiskt golfområde Här finns 22 banor inom 20 km 
som erbjuder något för golfare på alla nivåer och smaker. Ducks Inn har 
anor sedan 1500 talet. Det är ett mysigt familjeägt skottskt hotell. Här 
bor man med ett perfekt läge vid de vackra stränderna och till  områdets 
golfbanor, granne med Gullane banorna de övriga som Craigielaw, 
Luffness Kilspindie inom 5 km radie. Till centrala Edinburgh kan man ta sig 
med tåg, det tar ca 20 minuter. Vid The Ducks Inn möts man av en varm, 
personlig och gästvänlig atmosfär.  

 
Hotellet har 23 rum, alla 
med bad och dusch. 
Rummen är utrustade med 
plattskärms-TV, larm, te-och 
kaffefaciliteter samt gratis 
Wi-Fi. 
 
Den utmärkta restaurangen 
serverar prisbelönt mat i en 
avkopplande atmosfär och 

det finns en fin terrass för att äta ute i det fria. Den välkomnande baren 
serverar snacks, real ale och whisky. Har man tur så kan man som här få 
vara med om en puttävling i baren :)  
 
Här bor man granne med de fina Gullane-banorna och ett par minuter till 
Craigielaw, Luffness och Kilspindie.  Gullane Golf Club har tre olika banor, 
alla håller en mycket hög klass med fantastiska greener, fairways och 
bunkrar. Kilspindie är en av de finaste banorna i området beläget i 
naturreservatet Aberlady Bay. Det är en traditionell skotsk linksbana där 
man kan bevittna sjöfåglar dyka efter mat och sälar sola på sanden. På 
avstånd ser man Edinburgh, slottet, och den sedan länge utdöda 
vulkaniska Arthur’s Seat. North Berwick Glen är en av de mest populära 
av East Lothians golfbanor. Oavsett om du har spelat golf i Skottland 
innan, eller om detta är ditt första besök, Glen får man inte missa! För 
mer infomation  Se filmen och inspireras! 
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Fakta  

RUM: 

23 rum  

AVSTÅND: 

Edinburgh flygplats 42 km 

GOLF 

Craigielaw Golf Club 800 m 

Luffness New Golf Course 1 km 

Kilspindie Golf Club 4 km 

Longniddry Golf Club 4,5 km 

Whitekirk 10 km  

Gullane Golf Club 4,5 km 

North Berwick Golf Club 10 km 

North Berwick Glen 11 km 

 

 

 

 

Härliga linksbanor utanför 

Edinburgh 
Här bor du perfekt placerat för 

att upptäcka Scotlands Golf 

Coast underbara golfpärlor.   
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Upplev mer på din golfresa 

North Berwick  
Vid staden North Berwick finns det mycket att se och göra 
förutom själva golfspelandet, främst är det naturen som har 
mycket att erbjuda. Ta en sväng förbi Bass Rock Island – en 
vulkanisk klippa där det kända fängelset ”Scotland’s Bastill” 
låg. En av de mer kända fångarna var John Blackladder. Idag är 
är platsen mer känd för sin koloni av havssulor som har fått 
sitt latinska namn från just ön Sula Bassana. 
 

 Belhaven Brewery    
Belhaven Brewing Co Ltd, är det äldsta ölbryggeriet i Skottland 
och är beläget  i Dunbar,  och ägs av Greene King plc. 
Bryggeriet producerar real ale och invigdes 1719, men är 
förmodligen betydligt äldre än så. För at boka en tur i 
bryggeriet, 01368 869200 Det finns en bra shop med en 
mängd olika ölsorter. 

 
 

Glenkinchie Destilleri  
Glenkinchie Destilleri – känd för ”The Dingburgh Malt”. 
Förutom att få se ett fungerande destilleri och whisky-
utställning, får du givetvis ta chansen att smaka denna 
nationaldryck. Belägen i Pencaitland. 
 
  

 

Edinburgh  
Edinburgh är en underbar stad som lockar med sin historia, 
mysiga stadskärna och rika kulturliv. Det är inte särskilt stort 
och det går därför bra att promenera runt. Att besöka 
Edinburghs slott är ett måste även om du inte är 
historieintresserad.Från slottet har man en vacker utsikt över 
Edinburgh.  
 
 

Edinburgh, The Royal Mile  
The Royal Mile är en gata om leder till hjärtat av Edinburgh. 
Här finns ett flertal pubar, restauranger och butiker och en bit 
bort kan du hitta marknadsplatsen Grassmarket. Det är en av 
de äldsta områdena i Edinburgh. Andra sevärdheter som finns 
längs med gatan är The Real Mary King’s Close och Scottish 
Storytelling Centre.   
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